
Processo nº: 0364517-16.2012.8.19.0001 

Tipo do Movimento: Decisão 

Descrição: 1 - Trata-se de ação civil pública com pedido de liminar proposta pelo Ministério 

Público em face de Transurb S/A e Consórcio Intersul de Transportes, na qual o autor 

postula, ab initio, a concessão de medida antecipatória para determinar que as rés 

empreguem em suas linhas de ônibus 006 (Silvestre x Castelo - Circular), o trajeto, a 

frota e os horários determinados pela SMTR, sob pena de multa diária no valor de 

R$20.000,00. Os prestadores de serviços públicos de transporte devem cumprir 

determinações estabelecidas pelo órgão fiscalizador, objetivando efetuar prestação 

adequada e eficaz do serviço ao usuário que dele necessita. Pelo exame dos autos 

restou comprovada a presença dos requisitos autorizadores da medida ora postulada. 

Com efeito, as reclamações constantes dos usuários da linha em questão motivaram a 

instauração do inquérito civil para apuração das irregularidades, tendo a 1ª ré se 

recusado a assinar respectivo termo de ajustamento de conduta, dando azo ao 

ajuizamento da presente ação. Isso posto, comprovada de forma inequívoca a 

verossimilhança das alegações autorais, na forma do artigo 273 do CPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que as rés empreguem em suas linhas de 

ônibus 006 (Silvestre x Castelo - Circular), o trajeto, a frota e os horários determinados 

pela SMTR, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais). I-se. 2 - 

Verificada a omissão, determino a publicação do edital previsto no artigo 94 da lei 

8.078/90 no prazo de 20 dias. I-se. 3 - Oficie-se à SMTR, Secretaria Municipal de 

Transportes, para prestar informações acerca da existência de inadequação do serviço 

de transporte prestado na linha 006 (Silvestre x Castelo - Circular), decorrente de 

descumprimento de trajeto, da frota e dos horários estabelecidos pelo órgão 

fiscalizador, indagando, ao final se há interesse em sua intervenção no feito na 

qualidade de amicus curiae. 4 - Após, voltem conclusos. 

 


